
 
 

                                                                     
 
INFORMACIJA O POOLIH 
 
 
 
 
Prostorske možnosti v Grand hotelu Toplice (Bled), na gradu Brdo in v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma so omejene, zato bo dostop na določene dogodke, predvsem fototermine, 
organiziran v poolih. 
Vsaka pool izkaznica velja samo za eno osebo in en dogodek. 
Za fototermine na gradu Brdo in v Zoisovi restavraciji bo organiziran poseben avtobusni prevoz 
izpred novinarskega središča v Ljubljani.  
Prosimo vas, da upoštevate, da se POOL 1 in POOL 2 ter prav tako POOL 3 in POOL 4 
izključujeta. 
 
Več informacij dobite na info pultu v novinarskem središču (kontaktna oseba za slovenske medije 
je Andreja Šonc Simčič (GSM: 031 688 619), za tuje medije pa Nataša Pavšek (GSM: 051 371 
863). 
 
Fotoreporterjem in TV snemalcem s pool izkaznicami bo dostop na dogodke omogočen le v 
skupini in v spremstvu predstavnikov Urada Vlade RS za informiranje. Vsi člani poola se bodo 
morali ob navedeni uri zbrati na zbirnem mestu v novinarskem središču, ki bo tudi jasno 
označeno. 
 
Organizirani so pooli za naslednje fototermine: 
 
POOL 1(Odhod z zbirnega mesta za poole ob 12.25) 
kosilo, ki ga predsednikom vlad držav Evropske unije priredi predsednik Vlade Republike 
Slovenije Janez Janša v GH Toplice na Bledu (ponedeljek, 15. januarja, ob 14.00) 
skupinska fotografija 
 
POOL 2 (Odhod z zbirnega mesta za poole ob 12.30)  
kosilo, ki ga ministrom držav članic Evropske unije priredi minister za finance  Republike 
Slovenije dr. Andrej Bajuk v Gradu Brdo (ponedeljek, 15. januarja,  ob 14.00) 
fototermin na začetku 
  
POOL 3 (Odhod z zbirnega mesta za poole ob 16.10) 
otvoritev Razstave o denarju v regiji skozi zgodovino, Cankarjev dom, prvo preddverje,  
(ponedeljek, 15. januarja, ob 16.30) 
fototermin 
  
POOL 4 (Odhod z zbirnega mesta za poole ob 16.20) 
slovesnost, ki jo priredita Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije ob vstopu Slovenije 
v evro območje (snema uradna TV - RTV Slovenija), Gallusova dvorana, Cankarjev dom, 
(ponedeljek, 15. januarja, ob 17.00) 
fototermin 
Predstavnike medijev v poolu 4 obveščamo, da morajo ostati v Gallusovi dvorani do konca 
prireditve. 
Predstavniki tiskanih medijev in vsi tisti, ki želite prisostvovati proslavi, lahko dvignete vabila za 
proslavo »Dobrodošlica evru« na info pultu v novinarskem središču. 



 
 
 
V primeru, da predstavniki medijev, uvrščenih v posamezne poole ne dvignejo pool akreditacij do 
navedene ure, bomo le te odstopili ostalim zainteresiranim medijem. 
 
Uradna televizijska postaja RTV SLO bo posnela prihode delegacij in začetek obeh kosil ter v 
živo prenašala slovesnost, prav tako pa bo ostalim predstavnikom medijev nudila tehnično pomoč 
(distribucija signala itd.). 
Uradna radijska postaja RTV SLO bo tudi nudila tehnično pomoč. 
 
Za vse nadaljnje informacije bo v novinarskem središču na voljo predstavnik RTV SLO. 
 
Kontakt TV SLO:      Kontakt Radio SLO: 
Marko Petretič      Igor Otavnik 
Telefon: 01 475 36 85,     Telefon: 01 475 2675  
GSM: 041 697 295       GSM: 041 613 468 
Fax: 01 475 36 84      Fax: 01 475 2680 
E-mail: marko.petretic@rtvslo.si     E-mail: igor.otavnik@rtvslo.si 
 
Uradni fotograf 
 
Urad Vlade RS za informiranje bo poskrbel za dostopnost fotografij, ki jih bo posnel uradni 
fotograf. Predstavniki medijev bodo lahko neomejeno uporabili to brezplačno storitev. Fotografije, 
shranjene v kakovosti, primerni za tisk, boste lahko brezplačno prenašali s spletne strani dogodka: 
http://www.evro.si/za-novinarje/dogodki/2007-januar/euro-dogodek/fotografije/.  
 
Kontakt:    
Nebojša Tejić  
GSM: 041 764 212  
E-mail: nebojsa.tejic@salomon2000.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




